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 9.1.18מיום  2/18פרוטוקול וועדת רכש 

      :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

 מנכ"ל המועצה -ענת מור 

      גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 ס. ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב –דודי בונפיל 

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה –שאול  -אלונה סדן

 סיכום הדברים

 הערותיה והנחיותיה : ,9.1.18להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

אספקת צבע עבור  11,466 א.א. פלדות  1
 צביעת מגרש יעל

מגרשי 
ספורט חזות 

 היישובים
1746106750 

מינהל 
שירות 
 לתושב

 אושר

וילונות עבור משרדי מח'  4,791.15 צל גון 2
 ביטחון

רכישת ציוד 
 יסודי 

1731000930 

 אושר ביטחון

לייף סייבר  3
פתרונות קרינה 

 בע"מ

בדיקות קרינה /ראדון  1,755
 במבני המועצה

שיפוץ מבנה 
 צעירים

1615000422 

קב"ט 
 מוס"ח

 אושר

תיקון וטיפול  13,689 יניב ברנט 4
 בגנרטורים חירום

אחזקת 
 מקלטים

1723000420 

 אושר ביטחון

שנהב שיווק  5
 וסחר בע"מ

אחזקת  ליטר 25כ"ס  3 מדחס 772
 מקלטים

1723000420 

 אושר ביטחון

א. פרץ אספקה  6
 טכנית

" לפי 2משאבה טבולה  745
 מפרט

אחזקת 
 מקלטים

1723000420 

 אושר ביטחון

ביסאן שירותים  7
 הנדסיים

תכנון תנועה ותמרור  4,206.38
מצב קיים צומת 

 הכניסה לחפציבה

עבודות תכנון 
ברחבי 

 המועצה
2019102950 

 אושר. מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים

פיתוח בתי  מיפוי בית עלמין חבר 4,680 מסאד פורסאן  8
 עלמין

2019642750 

 אושר מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
 תשלום כמקובל 
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

תכנית מפורטת בסמכות  49,140 נסים דוירי 8
 -מקומית למבנה ביטחון

 מגרש מבנה מועצה

עבודות תכנון 
ברחבי 

 המועצה
2019102950 

 אושר. מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
תב"רים. 

 לטיפול רוית.
ביסאן שירותים  9

 הנדסיים
ליווי וייעוץ תנועתי  8,381.88

התקנת סככות תחבורה 
 ציבורית ברחבי המועצה

עבודות תכנון 
ברחבי 

 המועצה
2019102950 

 אושר. מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים.

חקירה ומתן פתרונות  26,910 דוד דוד וישי דוד 10
לייצוב מדרון הגלבוע 

 מול גדעונה

עבודות תכנון 
ברחבי 

 המועצה
2019102950 

 אושר. מהנדס
המתכנן יחתום 

על הסכם. 
תשלום כמקובל 

בהסכמי 
 תב"רים.

קארין  11
 מורגנשטרן

הדרכת קלינאית  3,520
 מפגשים 8 -תקשורת

תכנית 
לאומית 
לילדים 
 בסיכון

2020162750 

 אושר חינוך

ייצור דלת חדשה ופירוק  5,265 רשת בפני היתוש 12
גן תות  -ישנה לפי מפרט

 רם און

 הקצבת גנים
1812200876 

 אושר חינוך
 

תכנית מדידה עדכנית  7,020 מגדלי הגלבוע 13
 טייבה

עבודות תכנון 
ברחבי 

 המועצה
2019102950 

 אושר חינוך

גביעים ומדליות לצעדת  41,231 צוחובוי 14
 הגלבוע

 מתנ"ס
18290802 

מרכזים 
 קהילתיים

 אושר

המרכז הישראלי  15
 לווידאו תרפיה

תכנית פסיכו חינוכית  34,991
 במסגרת תכנית אתגרים

 מתנ"ס
18140944 

מרכזים 
 קהילתיים

 אושר

שירות שנתי אחזקת  14,625 מנוליד חירות   16
מערכות מיזוג בית 

 ציזלינג

הוצאות 
תפעול בית 

 ציזלינג
1826400420 

 אושר תרבות

עומרי תגריד  17
 מוסטפא

אספקת מוצרים  חודשי 3,828
לארוחת בוקר מועדון 

 קשישים סנדלה

 מועדון מופת
1844600840 

 אושר רווחה

אספקת מוצרים  חודשי 5,604 מאפיית השלום  18
לארוחת בוקר מועדון 

 קשישים טייבה

 מועדון מופת
1844600840 

 אושר רווחה
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 :  הערות והנחיות הוועדה

הספקים הנבחרים יונחו ע"י עו"ס  –  אספקת מוצרים לארוחות בוקר מועדוני קשישים טייבה וסנדלה .א
 אכראם לציין ע"ג החשבוניות כי הינן עבור אספקת מוצרים לארוחות בוקר עבור מועדון הקשישים.

 
מיפוי מזגנים ברחבי המועצה, הסדרת  –עצירת הזמנות ושירות זמנית עד הסדרה למול הספק  – תדיראן .ב

  .הסכם השירות בהתאם למיפוי, הסדרת חוב
 
 
 
 

 שאול-רשמה : אלונה סדן

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה. 

 : העתקים

 לנוכחים

 ס. ר' המועצה ור' מינהל פיתוח -הישאם זועבי 

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 ר' מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 קב"ט –גיא איצקוביץ 

 קב"ט מוס"ח –יובל אסייג 

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים –רחל ברנע אמרגי 

 מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע –סיוון גולדמן 

 מנהלת מחלקת תרבות  –גלית בר גיל 

 חכ"ל –מנהלת פרויקטים  –רוית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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